
 

„Този документ е създаден в рамките на проект "Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ на гр. Попово”, осъществяван с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община  Попово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

 

РЕЗЮМЕ 

от проведената среща / фокус - група с представители на млади хора, спорт, туризъм и НПО 

18.02.2014 г., 11.00 ч., Зала на общинската администрация, град Попово 

 

Целта на срещата бе да запознае участниците със същонстта и целите на ИПГВР – Попово и 

да даде възможност за обмен на информация, становища и коментари относно 

същствуващите проблеми и възможности за развитие на град Попово. 

 

Участници: Участваха 24 представители на младите хора, спорта, туризма, НПО и на 

експертния екип от Обединение “Попово 2020” ДЗЗД (Приложение 1. Списък на 

участниците в срещата с представителите на бизнеса, 18.02.2014 г., 11.00 ч., зала на 

общинската администрация, град Попово) 

 

Модератор: Славея Христова 

 

Срещата се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД: 

1. Откриване, представяне на участниците и намеренията на общината за разработване и 

прилагане на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град 

Попово. 

2. Кратко представяне на същността и целите на ИПГВР и на основните изводи от 

изготвения целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в социален, 

икономически и екологичен план. 

3. Кратко представяне на резултатите от проведената анкета сред гражданите във връзка 

с идентифицирането на основните проблеми и приоритетни области за развитие. 

4. Въпроси и отговори по предоставената информация и обсъждане на основните 

проблеми и възможности за развитие на град Попово. 

5. Обобщаване на дискусията, заключителни думи и закриване на срещата. 

 

 

 

Резюме по т. 1: 

Срещата беше открита от арх. Иван Мисирджиев, ръководител на проекта, който 

приветства участниците и направи кратко представяне на хронологията на процеса по 

подготовката на проекта за разработване и реализиране на ИПГВР на град Попово, на целите 

и основните дейности за разработването на плана. В края на своето изложение, арх. 

Мисирджиев  даде думата на модератора, Славея Христова. 
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Славея Христова припомни накратко целта и дневния ред на срещата и помоли всички 

участници да се представят с имената и позициите си, което беше направено. 

 

Резюме по т. 2: 

Арх. Веселин Цветанов, представител на обединение „Попово 2020” ДЗЗД, направи 

мултимедийна презентация на същността и целите на ИПГВР и на извършения целеви и 

проблемен анализ на настоящата социална, икономическа и екологична ситуация на град 

Попово (Приложение 2. Презентация на изводите от целевия и проблемен анализ на 

настоящата ситуация.) Той уточни, че записаните в зелено текстове отразяват положителни 

тенденции, а тези в червено – отрицателни и че данните са взети то НСИ, Бюрото по труда и 

официални документи на общината. Арх. Цветанов акцентира върху бързото намаляване на 

населението, върху високата икономическа активност и образованост, но същевременно 

високата безработица, положителните характеристики в развитието на  културно –

историческото наследство, но лошото състояние на инфраструктурата, сградите и др. В края 

на своята презентация, той подчерта, че  е важно как участниците в срещата ще коментират 

някои от изброените проблеми, защото те пряко ги касаят, като например проблемът със 

здравеопазването, който провокира различни мнения и коментари.  

Поради липса на изясняващи въпроси и коментари, модераторът предложи да се премине 

към следващата презентация, която касае резултатите от анкетното проучване. 

 

Резюме по т. 3: 

Павел Вълчев, представител на обединение „Попово 2020” ДЗЗД, направи мултимедийна 

презентация на резултатите от проведената през януари 2014 г. анкета сред граждани на 

Попоно (Приложение 3. Презентация “Обществени нагласи към състоянието и 

очакванията за развитието на град Попово”).   

 

Резюме по т. 4: 

Модераторът, Славея Христова предложи да се обсъждат общо и двете презентации (за 

проблемно - целевия анализ и за анкетното проучване) и прикани  участниците да вземат 

отношение, като споделят мнение или зададат въпроси към експертите. Тя информира 

участниците, че се води протокол от срещата и мненията им ще бъдат взети предвид както 

при  формулирането на приоритетите за развитие на града, така и при идентифициране на  

идеи за проекти, които да стимулират развитието и да подобрят качеството на живот в града. 

Пламен Бужев, лекар и представител на туристическо дружество „Черноломец” изрази 

мнение, че изграждането на северния обход успоредно на бъдещата магистрала не е 

целесъобразно и направи няколко предложения: 

- да се обособи зона за седмичен отдих в близост до града, тъй като съществуващите 

туристически бази са унищожени от вандали - зоните за отдих са тема за всички местни 

управи, но нищо не е изградено до сега, а има и стари проекти, които е добре да се 

погледнат; 

- да се изградят велоалеи - градът не разполага с нито една, а те са добра придобивка за 

децата, за велосипедистите и ще свържат обектите за отдих и спорт; 

- да се възстановят старите спортни площадки. 



 3

В отговор на г-н Бужев, арх. Иван Мисирджиев, Главен архитект на общината и 

ръководител на проекта за ИПГВР - Попово, информира присътващите, че в Общия 

устройствен план на града са включени следните проекти:  

  - ОУП – Попово предвижда изграждането на зона за отдих около язовир „Каваците”; 

- изграждане на велоалеи, трасирани към язовира, в западна посока, където местността 

може да се обособи като вилна зона без регулация; 

- изграждане на комуникационна и техническа инфраструктура до местата за туризъм на 

територията на общината; 

- проекти за спорт – завършване на спортната зала, зала за тенис - школа, нова 

универсална сграда, отделни спортни площадки.  

Относно северният обход, арх. Мисирджиев поясни, че се предвижда той да бъде изграден в 

частта си между пътя за Русе и изградения вече южен обход -  целта му е да насочи трафика, 

идващ от източна посока към Русе, както и да не позволява преминаването на транзитния 

трафик през града - трасето на магистралата е предвидено да мине на 7-8 км от града. 

Сашо Александров, представител на ФК „Черноломец 98”, изказа мнение, че вместо да се 

санират съществуващите спортни площадки, е по-добре да се изгради нова спортна зала, 

отговаряща на съвременните изисквания (с открити спортни площадки в близост, със 

съблекални, къпални, помещения за съдии и т.н.), тъй като в града липсва нова, съвременна, 

многофункционална спортна база, а тя е необходима и ще бъде от голяма полза, особено за 

децата, много от които спортуват. Освен това за нуждите на детско – юношеския футбол 

трябва да бъде изграден терен с изкуствена настилка с размери на хандбално игрище – 

възможно е това да стане в близост до градския стадион (на мястото на тренировъчното 

игрище, където да бъдат изградени и тенис – кортове. В заключение, Александров отбеляза 

също, че някои спортни площадки наскоро са били покрити с асфалт, който не е подходяща 

настилка за спортуване, а същевременно в други, по-малки населени места, има игрища с 

изкуствена настилка - Попово също има нужда от игрище с изкуствена настилка, което не е 

скъпа инвестиция. 

Цветан Цонев, представител на Туристическо дружество „Черноломец”, настоя да се 

регламентира ползването на спортните съоръжения от всички желаещи. Входовете на базите 

и на стадиона са заключени, стадионът се ползва само от футболния отбор, не се ползва от 

други спортове и от младите хора. Всички желаещи трябва да имат достъп до спортните 

бази, включително и срещу заплащане. 

арх. Иван Мисирджиев се присъедини към мнението, че трябва да се обезпечи достъпът до 

стадиона, като пистата се покрие с подходяща настилка, а тренировъчното игрище се 

направи мултифункционално и се ползва от повече спортове. Той предложи в ПУП да се 

маркира петно за многофункционална зала с капацитет 700-800 места в непосредствена 

близост до откритите спортни площадки. 

Ганю Танев, представител на волейболен клуб „Попово 09”, предложи да се довършат двете 

площадки във волейболната зала и да се изгради фитнес център в близост до стадиона и 

залата. 

арх. Иван Мисирджиев информира, че реконструкцията на волейболната зала не е 

включена в ОПР и може да бъде извършена евентуално с публично-частно партньорство. 

Предвидена е само реконструкция на стадиона – реконструиране на северната трибуна, 
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изграждане на съблекални, пресцентър, входове за два отбора, но към тази реконструкция 

могат да се включат и зали. 

Много от участниците в дискусията подкрепиха предложението за изграждане на нова, 

съвременна спортна зала. 

Методи Методиев, ученик от гимназия „Христо Ботев” отбеляза, че спортните площадки и 

дворовете на училищата се нуждаят от подобрение. Той предложи конкретно да се изгради 

спортна площадка в квартал “Ливади”, тъй като единствената възможност за спорт за 

забавление предлагат двете спортни площадки в квартал “Запад”, но те постоянно са пълни. 

арх. Яни Вълканов, представител на обединение „Попово 2020” ДЗЗД, попита дали 

училищните дворове предлагат възможности за спорт и разполагат ли училищата със 

спортни салони. 

Методи Методиев отговори, че гимназия “Христо Ботев” разполага със салон за волейбол, 

който е малък за други спортове. Дворът на училището е покрит с асфалт и не е удобен за 

спортуване. 

 Гецо Гецов, представител на Сдружението на ловците и риболовците сподели, че 

сдружението, което има 850 членове, стопанисва рибните ресурси в язовир “Каваците”. Той 

приветства предложението за обособяване на зона за отдих в близост до язовира, която 

трябва да се облагороди и да стане привлекателно място за излети и посещения.  

арх. Иван Мисирджиев припомни, че територията около язовира не е в регулация и 

общината не може да изгражда инфраструктурни обекти върху нея. 

Мехмед Мехмедов, представител на НПО „Слънчоглед”, изказа мнение, че младите хора в 

Попово нямат перспектива за развитие, както и възможности за забавление и за културни 

събития - нищо не ги задържа в града. 

Славея Христова сподели, че в някои градове са създадени младежките предприемачески / 

трудови борси, които помагат на младите хора да си намерят работа и предлагат 

възможности, информация и контакти. 

 

Мехмед Мехмедов отговори, че НПО „Слънчоглед” има намерение да създаде подобна 

борса. 

Веселин Цветанов, представител на обединение „Попово 2020” ДЗЗД, се поинтересува 

каква е връзката на професионалните гимназии с бизнеса, има ли възможност за практики, 

учениците остават ли на работа след стажа. 

Евелина Евгениева, ученичка в ПГСС „Н. Пушкаров”, отговори, че имат информация и 

контакти само по време на стажове, но обикновено стажантите не остават на работа, тъй като 

вероятно предприемачите имат достатъчно персонал. 

Даниел Мисирджиев, представител на фондация „МИГ – Попово”, информира, че “МИГ -  

Попово” е член на Националната селска мрежа и изпълнява няколко малки проекта (детска 

площадка, облагородяване на улица), по които финансирането е почти изразходвано. Той 

отбеляза, че МИГ – Попово е финансирала много малки проекти на земеделски стопани и 

фирми и изрази съжаление, че финансирането за МИГ (местните инициативни групи) за 

периода 2007-2013 г. е било одобрено с голямо закъснение - едва през 2011 г.. В края на 

своето изказване Даниел Мисирджиев изрази надежда, че “МИГ - Попово” ще има одобрени 



 5

проекти и финансиране и през следващия период (2014 – 2020 г.) и ще може да допринася за 

развитието на общината. 

Веселин Цветанов информира, че се очаква да има подобрение в управлението на ПРСР, 

както и по-голямо финансиране за селските райони в периода 2014 – 2020 г., включително 

кръстосано финансиране (по няколко оперативни програми). 

Катя Желязкова, представител на фондация „МИГ – Попово” информира присъстващите, 

че МИГ Попово разработва проекти по 10 мерки от програмата за развитие на селските 

райони, голям процент от които са насочени към младите хора. 

Мехмед Мехмедов, представител на НПО „Слънчоглед”,  взе отношение и по въпросите на  

здравеопазването и изказа мнение, че то е крайно недостатъчно в град Попово, а така също и 

некачествено, - персоналът и здравните услуги в болницата също са недостатъчни и 

жителите на града са принудени да ползват услугите на други болници, най-близката от 

които е на разстояние 30 км.   

Валентин Лазаров, свещеник и представител на БПЦ, информира, че сградата на църквата е 

в добро, макар и не в отлично състояние, но липсва паркинг - както около нея, така и в 

центъра на града. Той предложи в ИПГВР – Попово да се включи изграждане на паркоместа 

в града. 

Славея Христова попита какво е състоянието на обществените пространства  в града и има 

ли нужда от подобрене. 

Пламен Бужев отговори, че в периферията на града има недовършените обекти около 

реката, които се използват за изхвърляне на отпадъци. 

арх. Иван Мисирджиев поясни, че тези обекти трябва да се включат в ИПГВР и да бъдат 

завършени. Освен това могат да се извършват корекции върху терените около реката в 

западна посока, но само в очертанията на града, т.е. в зоната на регулация. 

Поради изчерпване на въпросите за дискусия, модераторът предложи да се пристъпи към 

закриване на срещата. 

 

Резюме по т. 5: 

 Славея Христова, модератор на срещата, обобщи основните резултати от дискусията като 

подчерта, че отново се е усетило всеобщото притеснение от голямата безработица и от 

бързото намаляване на населението в общината, особено на младите хора. Тя информира 

участниците, че ще бъдат поканени на следваща среща, на която ще се обсъждат визията,  

целите и приоритетите на ИПГВР - Попово, както и конкретни идеи за проекти. Славея 

Христова благодари на всички за активното участие и закри срещата. 

 


